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Milí čtenáři, vážení partneři,

jistě se mnou budete souhlasit, když 
řeknu, že pro podnikání není snad nic 
důležitější než obchodní vztahy. Na dob-
rých obchodních vztazích závisí z velké 
míry úspěch celého vašeho snažení. 
Protože i když budete dobří sebevíc, 
ale vaši partneři nebudou dostávat 
svým závazkům, daleko se v podnikání 
bohužel nedostanete.

A platí to i opačně. Pokud získáte pověst 
nespolehlivého podnikatele, budete 
svou reputaci jen horko těžko napravo-
vat. Proto nechápu některé lidi, kteří pří-
mo hazardují se svým dobrým jménem. 
Často se nám stává, že si naše služby 
objednají lidé, kteří už v té chvíli vědí, že 
je nebudou moci zaplatit. A když se tak 
skutečně stane, nepřiznají chybu a nedo-
káží říct, že budou mít peníze třeba za 
měsíc. Jen se donekonečna vymlouvají 
nebo i zapírají. Na takové partnery si člo-
věk skutečně musí dát pozor. 

V tématu čísla Firemního partnera, kte-
rého držíte v rukou, jsme se proto snažili 
dát odpověď na otázku, co dělat, dluží-
li vám někdo peníze a nechce zaplatit. 
V pravidelných rubrikách se pak dozví-
te, jestli miliardy pro české podnikate-
le z evropských fondů byly schváleny 
a jaký přínos to bude znamenat pro 
české hospodářství.

David Grác
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Projekt za půl druhé miliardy korun chce začít 
v příštím roce stavět v centru krajského města 
developerská společnost ECM. Tím projektem je 
společenské a obchodní centrum Kaskáda, které 
má vyrůst na ploše mezi Sportovní halou Novesta 
a hlavní budovou Univerzity Tomáše Bati. Centrum 
po dokončení nabídne 32 000 čtverečních metrů 
ploch či 500 až 600 parkovacích míst.

„Když se poslední dobou dívám kolem sebe, tak 
zjišťuji, že lidé z dluhů strach nemají,” konstatuje 
nelichotivé jednání lidí firemní právník společnosti 
REAL KREDIT Petr Knot. V pravidelném rozhovoru 
se tentokrát zabýváme hrozbou dluhů a potažmo 
exekucí, kterým v dnešní době čelí nejen podni-
katelé a firmy, ale i obyčejní lidé. Pozor - exekuci 
podléhá téměř vše...

Evropská unie  strana 8–10

V červenci byl schválen hlavní dokument, díky 
kterému čeští podnikatelé mohou získat miliar-
dy korun pro své podnikatelské aktivity. V rubrice 
Evropská unie hodnotíme uplynulý půlrok, kte-
rý přinesl nejednu změnu v dotačním systému. 
Dozvíte se také, že regionální kancelář CzechInves-
tu výrazným způsobem změnila vedení.

Do diáře strana 12

Komory  strana 11

Agentura na podporu obchodu českých firem 
CzechTrade slaví deset let své existence.

Realitní servis přináší přehled nemovitostí urče-
ných k prodeji a pronájmu v celém Zlínském kraji. 

Vzdělávání strana 13

Diář obohatily semináře z oblasti práva, perso-
nalistiky, firemní komunikace a cizích jazyků.

Realitní servis strana 14

Přinášíme přehled vyspělých manažerských 
technik, které přispívají k optimalizaci nákladů. 

úvodem
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Téma čísla

Vymáhání pohledávek
Pohledávky lze řešit dvě-

ma způsoby – cestou soudní 
a mimosoudní. Soudní cesta 
má tu výhodu, že po vydání 
platebního rozkazu má firma 
zajištěnu nepromlčitelnost 
pohledávky na dalších deset 
let. Nevýhodou tohoto řešení 
je často jeho zdlouhavost. Než 
dojde k dořešení pohledávky, 
dlužník může fungovat jen 
na papíře, firma nevykazuje 
žádnou činnost a nemá žád-
ný majetek. „Je třeba uvést, 
že věřitelé se dopouštějí už 
při uzavírání smluv značného 
množství chyb, neřeší včas 
vzniklé problémy a často se 
o inkaso začínají starat, až už 
je pozdě. Řada firem nevyuží-
vá dostatečně a včas mimo-
soudních způsobů zajišťování 
návratnosti pohledávek ve 
snaze ušetřit náklady. Soudní 
vymáhání je však spojeno se 
značným časovým posunem 
zajištění inkasa a s vyššími 

náklady,“ upozornil Jindřich 
Baťa, jednatel zlínské společ-
nosti CREDUS, která se vymá-
háním pohledávek zabývá.

Při mimosoudním vymáhá-
ní si najatá firma zjišťuje, kdo je 
dlužník, jaká je jeho pozice na 
trhu, jak se vyvíjejí vlastnické 
vztahy ve firmě dlužníka, jaký 
má majetek, jakou smlouvu 
věřitel s dlužníkem uzavřel, jak 
byla plněna a zda plnění dluž-
ník potvrdil. „Je zde důležitý 
osobní  i telefonický kontakt, 
je třeba využívat upomínky, 
urgence, splátkové kalendáře, 
hledat možnosti kompenza-
cí a nelze opomíjet i nabídku 
pomoci s druhotnými dlužní-
ky. Jedná se o náročnou, málo 
viditelnou práci, ale je větši-
nou úspěšná a zajistí věřiteli 
návratnost v poměrně krátké 
době a vysoké míře,“ vypočetl 
Baťa. Odměna se vypočítává 
až z vymožené sumy. Provize 
se pohybuje v rozmezí 2 až 25 
procent z vymáhané částky.

Některé firmy nabízejí 
také takzvanou stálou sprá-
vu pohledávek. Znamená to, 
že vydané faktury předává 
podnikatel plynule do péče 
najaté společnosti, která pak 
sama zajišťuje kontrolu úhrad. 
Podstata spočívá v kontaktu 
s dlužníkem před termínem 
splatnosti, kdy dlužníka oslo-
ví, upozorní ho na termín 
splatnosti a sleduje provedení 
úhrady. Úspěšnost důsledné-
ho postupu bývá výrazná.

Exekuce
Soudní cestou řešení pohle-

dávek jsou exekuce. Ve Zlín-
ském kraji se ročně uskuteční 
až kolem šesti tisíc exekucí. 
Z praxe je zřejmé, že pokud 
dlužníci s věřitelem alespoň 
komunikují, snaží se najít 
východisko z vzniklé situace 
a pokouší se dluh splácet po 
částech, věřitelé často s naří-
zením exekuce moc nespě-
chají. Exekuce pro dlužníka 
znamená omezení dispozice 
s veškerým majetkem, který je 
v jeho vlastnictví. Exekutor má 
například možnost dlužníkovi 
obstavit účty v bance, mzdu, 
prodat dlužníkovi nemovitost 
i movité věci. Exekutor může 
navíc vstoupit do obydlí dluž-
níka i v jeho nepřítomnosti, 
přičemž obydlím není jen mís-
to trvalého pobytu, ale také 
objekt, o němž se lze domní-
vat, že v něm má dlužník 
uložen svůj majetek.

„Odměna je stanovena 
vyhláškou ministerstva spra-
vedlnosti č. 330/2001 Sbírky 
o odměně exekutora a nákla-
dech exekuce a obecně činí 
15 procent z vymožené částky 
a náhradu nákladů,“ upřesnil 
zlínský exekutor Ivo Dědek.

Deza utržila téměř osm miliard
Valašské Meziříčí – Společnost Deza 
z Valašského Meziříčí utržila v loňském 
roce 7,9 miliardy korun. Meziročně jde 
zhruba o desetiprocentní růst. I přes 
to její zisk mírně klesl, a to z 384 mili-
onů korun na 370 milionů. Společnost, 
zabývající se převážně zpracováním 
surového dehtu a benzolu, se loni 
musela vypořádat s vysokým růstem 
cen surovin. U dehtu se cena zvýšila 
o 34 procent, u benzolu o devět pro-
cent. Společnost má hlavní výrobní 
závod ve Valašském Meziříčí, další je 
v Otrokovicích na Zlínsku. 

V Kunovicích opět vznikají letouny
Kunovice – Čtyři dopravní letou-
ny L 410 dodala už v letošním roce 
odběratelům kunovická společnost 
Aircraft Industries. Ta v roce 2005 
koupila konkurzní podstatu Leteckých 
závodů Kunovice. Na další tři letadla 
má firma objednávky. Společnosti se 
výrobu letounů L 410 podařilo obno-
vit v loňském roce po zhruba deseti 
letech. Aircraft Industries plánuje 
vyrobit těchto strojů osm. Firma nyní 
zaměstnává 477 pracovníků, jejich 
počet ale chce navýšit až na pět set. 
Aircraft Industries je účelově založená 
společnost, která má za cíl integrovat 
perspektivní projekty tuzemského 
leteckého průmyslu. Jejím majoritním 
vlastníkem je firma Pamco Int.

Tescoma více vyváží do zahraničí
Zlín – Společnosti Tescoma, která se 
zabývá výrobou a prodejem domácích 
potřeb, rostou tržby z prodeje svého 
zboží do zahraničí. Celkově loni zvýšila 
tržby asi o padesát milionů korun na 
1,078 miliardy korun. Na růstu se podí-
lel zejména prodej do Itálie a Ruska. 
V loňském roce dokonce podíl exportu 
na celkových tržbách společnosti pře-
kročil padesát procent. Zlínská Tescoma 
v současné době exportuje do více než 
50 zemí světa, v Itálii, Španělsku, Portu-
galsku, Rusku, Polsku, na Ukrajině a na 
Slovensku má dokonce přímé obchodní 
zastoupení v podobě vlastních pobo-
ček. Základ sortimentu společnosti 
tvoří nádobí a pomůcky do kuchyně 
z nerezivějící oceli, dřeva a skla.

České zbrojovce se ztratily pistole
Uherský Brod – Hned 17 pistolí se 
ztratilo České zbrojovce Uherský Brod 
při převozu zbraní do USA. Firma ale 
má indicie, že ke ztrátám dochází 
mezi letištěm a dceřinnou společností 
v Kansas City. Škody způsobené chy-
bějícími pistolemi se pohybují v část-
kách do desítek tisíc korun. Ztrátu 
zbraní společnost oznámila policejním 
orgánům ve Spojených státech i policii 
v Uherském Brodě.

Dluží vám peníze? Nečekejte, vymáhejte!

[mij]

Rozhodčí 
soudy

Rozhodčí soud může rozhodovat majetkové 
spory bez ohledu na věcnou či místní přísluš-
nost a může řešit spory jak mezi fyzickými, tak 
mezi právnickými osobami. Rozhodčí řízení 
může probíhat jako řízení před jedním nebo 
více rozhodci jmenovanými stranami sporu 
(řízení „ad hoc“), nebo předsedou senátu. Jedi-
nou a nutnou podmínkou je uzavření písemné 
rozhodčí doložky ve smlouvě, která násled-
ně opravňuje k rozhodčímu řízení. Nejkratší 
doporučení zní: „Všechny spory vznikající z této 
smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrár-
ní komoře České republiky podle jeho Řádu 

a Pravidel jedním, třemi nebo více rozhodci.“ 

Výhody rozhodčího soudu:
Rozhodčí nález je vykonatelný, na základě 

uzavřené Newyorské konvence, kromě území 
ČR ve 140 státech světa. Průměrná doba řešení 
sporu nepřesahuje čtyři a půl měsíce. Doruče-
ním nabývá rozhodčí nález právní moci a stává 
se vykonavatelným.

Odborné posudky jsou vypracovávány odbor-
níky, takže výsledek řízení je velmi objektivní.

Přijatelné náklady, kdy poplatek za rozhodčí 
řízení u vnitrostátních sporů činí 3 % hodnoty 
sporu (min. však 7.000 Kč, max. 1 mil. Kč, pokud 
jsou spory v českém jazyce).

▪

▪

▪

Rychlost je jen jedna z výhod Rozhodčího soudu

www.arbcourt.cz [pen]

Nezaplacená pohledávka – slova, na která dříve či později 
narazí při své činnosti každý podnikatel. Co dělat, nechce-li 
vám obchodní partner zaplatit pohledávku ani po splatnosti? 
Pár řešení se vám pokusíme nastínit v následujícím článku.

zpravodajství
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Inzerce

Z kraje

Zábavní 
a obchodní 
centrum 

www.kr-zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz

Zlín – Projekt za půl druhé 
miliardy korun chce začít 
v příštím roce stavětdeku-
ji v centru krajského města 
developerská společnost 
ECM. Tím projektem je spole-
čenské a obchodní centrum 
Kaskáda, které má vyrůst na 
ploše mezi Sportovní halou 
Novesta a hlavní budovou 
Univerzity Tomáše Bati.

Podle společnosti ECM 
nabídne centrum po dokon-
čení 32 000 čtverečních met-
rů ploch či 500 až 600 parko-
vacích míst. Společnost již 
zažádala o vydání územní-
ho rozhodnutí a plánuje, že 
pokud nedojde k nějakým 
komplikacím, mohla by stav-
ba začít již v příštím roce. 
Stavební práce potrvají asi 
18 měsíců. Většina prostor 
je umístěna v podzemí, nad 
zemí budou pouze dvě patra.
V centru, o které již nyní 
projevují podle zástupců 
ECM zájem případní nájem-
ci, budou například kavárny, 
restaurace, obchody a služ-
by. Všechna parkovací místa 

budou k dispozici zdarma. 
Jejich počet přitom převy-
šuje potřeby společenského 
a obchodního centra, podle 
investora tak centrum přispě-
je rovněž k řešení problému 
s parkováním v lokalitě. 

Zlínští zastupitelé již loni 
v září schválili prodej pozem-
ků. Firma ECM za 16  000 
čtverečních metrů zaplatí 80 
milionů korun. Vlastníkem 
pozemků se ale společnost 
stane až po vydání územního 
rozhodnutí. Zlínští zastupitelé 

se tak chtěli pojistit, aby fir-
ma svůj stavební záměr, díky 
kterému jí radnice lukrativní 
lokalitu odklepla, skutečně 
realizovala.

Společnost ECM zahájila 
činnost na českém trhu v roce 
1991. Zaměřuje se na projek-
tový development, pronájem, 
prodej a správu nemovitostí. 
Projekty ECM se soustředí 
hlavně na segmenty adminis-
trativních budov, hotelů, rezi-
denčních výstaveb či maloob-
chodních komplexů.

Miliardová stavba začne v příštím roce

[mij]

Uherský Brod – První ročník 
celostátní konference Škola 
ve firmách, firma ve škole se 
uskuteční ve dnech 25. a 26. 
září v Domě kultury v Uher-
ském Brodě. Konferenci pořá-
dá krajský úřad pod záštitou 
ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ve spolupráci se 
Slováckými strojírnami. „Úče-
lem setkání je, aby se odborné 
školy, ministerstvo, odvětvové 
svazy a zástupci firem vzájem-
ně informovali o spolupráci 
středních odborných škol 
a firem, o jejím současném 
stavu a blízkých či vzdáleněj-
ších perspektivách. Získané 
poznatky pak mohou být 
využitelné k širšímu uplatnění 
ve školách a firmách stejných 
typů v dalších krajích ČR. Pří-
padně mohou být impulsem 
k legislativním změnám, jež 
by přispěly k efektivnější spo-
lupráci škol a firem,“ přiblížil 
konferenci náměstek hejtma-
na Josef Slovák.

Škola ve firmách

[mij]

Zlín – Budovu Centroprojektu ve Zlíně 
koupila nizozemská společnost Middle 
Europe Investments. Majitelem jedné 
z největších komerčních nemovitostí 
v regionu byla původně firma Cent-
roprojekt, která si bude v budově dál 
najímat více než 2000 metrů čtvereč-
ních. Objekt má dohromady téměř 
7000 metrů čtverečních nájemní plochy. 
Sumu, za kterou nizozemská společ-
nost budovu koupila, aktéři transféru 
nezveřejní. MEI je nezávislá nizozemská 
investiční firma zaměřená především na 
příležitosti v Česku, Slovensku, Rumun-
sku, Bulharsku a pobaltských státech. 

Centroprojekt změnil majitele
Vsetín – Začínající vsetínští podnikatelé 
se stěhují do budovy Maštalisek. Měs-
to Vsetín totiž tuto historickou budovu 
zrekonstruovalo za více než 100 milionů 
korun pro účely podnikatelského inku-
bátoru a nabídlo soukromníkům. Něko-
lik týdnů po dokončení rekonstrukce 
je budova obsazená asi z 80 procent 
kapacity. Podnikatelé získají v Maštalis-
kách komplexní zázemí za zvýhodněný 
nájem a kromě vlastních kancelářských 
prostor mohou podnikatelé využívat 
další zázemí, například konferenční sály 
s kompletním technickým vybavením, 
počítači a audiovizuální technikou.

Vsetín má inkubátor
Kroměříž – Firma Navos z Kroměříže, 
patřící do skupiny Agrofert, utržila loni 
za prodej vlastních výrobků, služeb 
a zboží zhruba 1,43 miliardy korun. 
Proti roku 2005 je to asi o 36 procent 
více. Zisk firmy, jež se zabývá  výrobou 
krmných směsí, nákupem a prodejem 
zemědělských komodit a prodejem 
průmyslových hnojiv a pesticidů, se 
zvýšil přibližně o deset milionů na 25,4 
milionu korun. Loňský celkový objem 
investic činil 56,8 milionu korun, při-
čemž investic spojených s rozšířením 
portfolia firmy o prvovýrobu bylo za 
43,7 milionu korun.

Navos zvýšil tržby

[mij] [mij][mij]

[mij]

zpravodajství
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Petr Knot

Petr Knot: Dluhů se lidé nebojí, strach ale mají z následků

Jaký máte názor na vznik insti-
tutu soudního exekutora?

Podle mého názoru došlo 
ke zřízení tohoto institutu pře-
devším z potřeby zrychlení 
výkonu soudních rozhodnutí, 
který byl v devadesátých letech 
často velmi liknavý. Roli zde 
samozřejmě sehrála i inspirace 
ze zahraničí. Pro věřitele je ten-
to institut jistě velmi přínosný, 
jelikož v praxi výkon rozhodnutí 
podstatným způsobem urychlil. 

Exekuce a vymáhání, dva poj-
my, které vyvolávají obavy. 
Jak byste je vysvětlil?  

Ačkoliv mají tyto pojmy hod-
ně společného, nelze je zamě-
ňovat. Exekuce je výkon roz-
hodnutí autoritativního orgánu, 
a to jak rozhodnutí soudu, tak 
rozhodčího nálezu. Vymáhání 
je pak cestou, kterou se opráv-
něný sám nebo exekutor snaží 
docílit uspokojení pohledávky. 
Formy mohou být nejrůznější. 

Jsou hrozící exekuce palčivým 
problémem firem?

Řekl bych, že daleko palči-
vější je tento problém u fyzic-
kých osob. Lidé se dnes velmi 
nerozvážně zadlužují a nechá-
vají se zlákat širokou nabídkou 
snadno dostupných úvěrů. Čas-
to se později dostávají do situ-
ace, kdy nejsou schopni splácet 
a přichází exekuce. U firem ten-
to trend přichází pomalu také, 
ovšem ne přímo ve spojitosti 
s úvěry, ale spíše se špatnou 
platební morálkou. Pozdní pla-
cení či neplacení faktur je u něk-
terých neseriozních  společností 
zcela běžné.

Které oblasti podnikání jsou 
nejvíce postiženy hrozícími 
exekucemi, potažmo dluhy?

Konkrétní oblasti není tak 
snadné specifikovat. Problé-
my mohou potkat společnost 
podnikající téměř v jakémkoliv 
oboru. Předpoklady pro to, aby 

se společnost dostala až do exe-
kuce, jsou z velké míry ovlivně-
ny přístupem a kvalitou vedení. 
Když záměrně opominu vnější 
podmínky, jako například trh.

Jak funguje vymáhání a odkou-
pení pohledávek v praxi? 

Společnosti, která z nějakých 
důvodů nechce nebo nemůže 
vymáhat pohledávku sama, se 
naskýtá několik možností. Může 
pověřit společnost specializu-
jící se na vymáhání pohledá-
vek pouze svým zastoupením 
v dané věci, například na zákla-
dě mandátní smlouvy. Častější 
je však postoupení pohledávky. 
Naše společnost využívá ve vět-
šině případů formu postoupení 
pohledávky s placením inkasním 
způsobem. Riziko nesené obě-
ma stranami je zde nepoměrně 
nižší a věřitel získá daleko větší 
část své pohledávky než při pří-
mém prodeji.

Dokážete odvrátit hrozící exe-
kuci či jasný konec firmy? 

Ve většině případů, kde je 
alespoň malý potenciál vítězství, 
ano. Spolupracujeme s větším 
počtem finančních institucí, což 
nám umožňuje vybrat pro dotyč-
ného vhodný finanční produkt. 
To samo o sobě by samozřejmě 
většinou nestačilo. Je k tomu 

nutno přidat i zprostředkování 
jednání s věřiteli, nalezení opti-
málního řešení, jednání s exeku-
tory či právní služby.  

Můžete vysvětlit pojem malý 
potenciál vítězství?

Firma nebo člověk se musí 
na nás obrátit včas. Pokud je 
zadlužení příliš vysoké, nastává 
někdy situace, že nezbývá, než 
příslovečně „zavřít krám“. Pro 
takovou společnost se poté stá-
vá hrozící exekuce nevyhnutel-
nou. Později může následovat 
postup upravený insolvenčním 
zákonem, případně samotná 
likvidace společnosti. Tato řeše-
ní by však měla být vždy až těmi 
krajními. 

A lze tedy odhadnou, kdy je 
ten správný čas?

Vždy je lepší přijít dřív. Mno-
hé zadlužené společnosti či 
fyzické osoby si dlouhou dobu 
myslí, že tuto situaci ještě zvlá-
dají a řeší to často úvěry od 
nebankovních institucí. Potom 
zjistí, že řetězícími se úvěry 
vytloukají „klín klínem“ a nejsou 
schopni půjčené peníze splácet. 
Je dobré tomuto stavu předejít.

Co si mám představit pod 
pojmem vhodný bankovní 
produkt?

Mgr. Petr Knot
narozen 27. srpna 1981 
v Uherském Hradišti
svobodný
vystudoval Střední policej-
ní školu Ministerstva vnitra 
v Holešově, v roce 2006 
promoval na Právnické 
fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci
v rámci studia absolvoval 
půlroční stáž na Universi-
tät Potsdam
ve společnosti REAL KRE-
DIT, a. s., vykonává funkci 
firemního právníka
mezi jeho koníčky patří 
cestování, sport, sbírá mili-
tárie, zabývá se vojenskou 
historií, zejména 1. a 2. 
světovou válkou a 15 let se 
věnuje sportovní střelbě
nejen podle jeho názoru je 
lichva spojena s 25% a vyš-
ší úrokovou sazbou
motto: „Chovej se k dru-
hým tak, jak chceš, aby se 
oni chovali k tobě.”

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

„Když se poslední dobou dívám kolem sebe, tak zjišťuji, že lidé 
z dluhů strach nemají,” konstatuje nelichotivé jednání lidí Petr 
Knot, firemní právník společnosti REAL KREDIT. Jádro činností 
společnosti tvoří administrativa v oblasti vymáhání pohledá-
vek, řešení dluhů a obchod s nemovitostmi. Dá se říct, že REAL 
KREDIT je posledním krokem před hrozícími exekucemi, které 
děsí nemálo fyzických osob a firem. A podle slov právníka - exe-
kučně lze postihnout téměř všechen majetek, u fyzických osob 
včetně majetku ve společném jmění manželů či příjmu manžela...

rozhovor
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O firměJak jsem již uvedl, naše spo-
lečnost má smluvní vztahy asi 
se sedmi bankami. Můžeme 
tak zprostředkovat široké spek-
trum hypotečních, spotřebitel-
ských či podnikatelských úvěrů. 
Nabídka bankovních institucí je 
různorodá a je nutné vybrat, co 
konkrétně bude danému člově-
ku či společnosti vyhovovat.

Jaký je váš názor na neban-
kovní instituce?

To je fenomén dnešní doby. 
Podléhají mu bohužel lidé 
s nižšími příjmy, kteří si tím řeší 
momentální problémy, nebo se 
snaží zvednout svou životní úro-
veň na úkor půjček, které nejsou 
schopni splácet. Spousta lidí si 
ani smlouvu nepřečte a v závě-
ru přeplatí víc než dvakrát tolik, 
kolik si půjčili. U nebankovních 
institucí je cena úvěru až sedm-
desát procent, platí velmi tvrdé 
sankční prostředky a jejich fun-
gování je na hranici zákona.

Jaký je váš názor na dluhy 
a lze podnikat bez dluhů?

To je nesnadná otázka. Znám 
společnosti, které začaly pod-
nikat a nadále podnikají bez 
dluhů. Takových si velmi vážím. 
Především proto, že tato cesta 
je vždy daleko těžší a složitější, 
než startovat firmu půjčenými 
penězi. Hodně záleží na oboru. 
V oblastech, kde je pro samotnou 
existenci a fungování nezbytná 
nákladná technologie, to asi bez 

počátečního zadlužení nejde. 
Je však vždy nanejvýš na místě 
každý úvěr pečlivě zvážit. Záleží 
také na záměru, do kterého chce 
firma půjčené peníze investovat. 
Pokud je kvalitní a slibuje slušný 
zisk, tak bych se úvěru za rozum-
ných podmínek nebál.

Jak se má podnikatel zacho-
vat, aby nedospěl k exekuci?

Měl by vždy včas plnit své 
závazky a pokud to není možné, 
s věřitelem aktivně jednat. Je 
pravdou, že vzniku pohledávek 
se dá ubránit velice těžce, ale jed-
nou z cest je například předběž-
né prověřování platební morálky 
obchodních partnerů. 

Kde vidíte důvod špatné pla-
tební morálky?

V posledních letech se 
bohužel stává pozdní placení či 
neplacení svých závazků v pod-
nikatelské sféře jakousi módou. 
Mnozí neseriózní podnikatelé 
uvažují takovým způsobem, že 
prostředky, které „ušetří“ tím, 
že svůj závazek uhradí později 
nebo vůbec, mohou dále využí-
vat a zhodnocovat. To ovšem 
na úkor jejich věřitelů, kteří se 
tak ne vlastní vinou mohou 
dostat až do druhotné platební 
neschopnosti. Ve firmách tak 
dochází k hromadění neuhraze-
ných pohledávek po splatnosti 
a tím také k fixaci často nema-
lých finančních prostředků, které 
by mohly být využity pro chod 

a rozvoj společnosti. Malé spo-
lečnosti to řeší tak, že se vymá-
háním zabývá majitel či zaměst-
nanec bez ohledu na zkušenosti 
v tomto oboru. Úspěšnost bývá 
v takových případech nevelká.  

Je vám zadlužených líto?
Ano, samozřejmě. Určité 

sociální cítění funguje vždycky 
a často se při své práci setkávám 
s velmi smutnými osudy. Pokud 
však chci těmto lidem pomoci, 
musím vždy hledat pro ně nej-
méně bolestivé a maximálně 
efektivní řešení dané situace. 

Jak se potom řeší platba vám, 
když lidé nemají na vyrovnání 
svých dluhů?

Neexistuje univerzální řeše-
ní, ale může vypadat například 
takto: Pokud není možné zajis-
tit finanční prostředky předem, 
vyplatí exekuci naše společnost. 
Tím očistíme nemovitost dlužní-
ka a na ni si potom může napří-
klad někdo z příbuzných vzít tzv. 
americkou hypotéku. Z těchto 
prostředků je následně možné 
uhradit to, co jsme do celé trans-
akce investovali my a naši odmě-
nu. Pochopitelně nelze uzavřít 
smlouvu s člověkem, o kterém 
vůbec nic nevíme nebo je už pře-
dem zřejmé, že nebude schopen 
investované peníze vrátit. Dluž-
ník především musí chtít situaci 
řešit.  Prvním krokem a dobrým 
znamením je v tomto smyslu 
fakt, že nás vyhledal.  [mat]

Název
Real Kredit, a. s.

Založení společnosti
2. června 2000

Historie
ryze česká společnost 
s vlastním know-how 
vytvořeným mnohaletou 
zkušeností ve splátkovém 
prodeji a nabídce 
finančních produktů

Předmět podnikání
maloobchod motorovými 
vozidly a jejich 
příslušenstvím
pronájem a půjčování věcí 
movitých
služby v oblasti admini-
strativní správy a služby 
organizačně hospodářské 
povahy u fyzických 
a právnických osob
realitní činnost
správa a údržba 
nemovitostí
zprostředkování obchodu 
a služeb
provozování veřejných 
dražeb aj.

Cena za vymoženou 
pohledávku

sjednává se individuálně, 
odměna činí 10 - 30 %  
z vymožené částky

Obrat společnosti
100 mil. Kč pro rok 2007

Reference 
Unimex Group, a.s. 
UG-D, a.s.

Kontakt
www.realkredit.cz

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

rozhovor

79/2007www.firemnipartner.cz

Inzerce



Končí termíny pro podávání žádostí
Žadatelům o finanční podpory z pro-
gramů Potenciál, ICT v podnicích a Ino-
vace končí termíny. Příjem registračních 
žádostí končí 30. září, a to v progra-
mech ICT v podnicích a Inovace, a od 1. 
září probíhá příjem plných žádostí do 
programů Potenciál,  ICT v podnicích 
a Inovace. O průběhu dalších uzávěrek 
a změn budeme průběžně informovat.

Úspěšné projekty v OPPP, 
inspirace pro budoucnost
Publikaci Úspěšné projekty v OPPP - 
inspirace pro budoucnost vydalo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu ČR s cílem 
představit odborné i širší veřejnosti 
vybrané projekty, které byly realizová-
ny v rámci 11 programů podpory OPPP 
2004 - 2006. Brožurou se mohou inspiro-
vat budoucí příjemci podpory z nového 
Operačního programu Podnikání a ino-
vace 2007 - 2013. Více na www.mpo.cz.

Soutěž na logo předsednictví ČR 
v Radě Evropské unie
Úřad Vlády ČR vyhlásil veřejnou soutěž 
na vytvoření loga jako základu jednot-
ného vizuálního stylu pro prezentaci 
předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí 
2009. Soutěž je otevřena všem, zejmé-
na profesionálním grafikům, designé-
rům či studentům. Uzávěrka soutěže 
je 31. října 2007, více o podmínkách na 
www.vlada.cz a www.euroskop.cz.

Dny otevřených dveří regionů 
a měst EU 2007
Již nyní se mohou zájemci zaregistrovat 
na akci Evropský týden regionů a měst, 
která se bude konat v Bruselu od 8. 
do 11. října. Historicky nejrozsáhlejší 
ročník je na téma Realizace - regiony 
a města vytvářejí růst a pracovní místa. 
Letošního již pátého ročníku významné 
akce se zúčastní rekordních 212 regio-
nů a měst. Více na www.europa.eu.

Eko-energie posílí o dvě miliardy
Rozpočet programu Eko-energie, kte-
rý byl vyhlášen letos v dubnu v rámci 
OPPI, bude posílen o 2 miliardy korun. 
Důvodem je velký zájem podnikatelů, 
kteří reagovali na první výzvu a do pro-
gramu přihlásili 568 projektů v celkové 
hodnotě dotace 10,5 miliardy korun.

SZIF poskytl neoprávněně statisíce 
na dotace
Podle Nejvyššího kontrolního úřadu 
neprováděl Fond dostatečnou kontrolu 
žádostí o evropské finance v období let 
2004 až 2006. Fond poskytoval dotace 
v případech neověřených podmínek pro 
jejich poskytnutí. Nutno ale uvést, že 
chybí předpis, který by upravoval rozho-
dování SZIF o poskytování dotací. Fond 
neoprávněně poskytl dotace ve výši 
340.000 korun, celkově proplatil 45.000 
žadatelům téměř 15 miliard korun. 

Miliardy 
potvrzeny

Region
a EU

Počátek nového programové-
ho období byl poněkud roz-
pačitý. Otázky typu „spustíme 
programy, které a kdy” trápily 
české podnikatele o to víc, že 
léta 2004 až 2006 byla hod-
nocena co do výše získaných 
dotací a úspěšných projektů 
jako přínosná. Navíc sedmile-
té období připravilo více než 
750 miliard korun pro ty, kteří 
chtějí nově podnikat, inovo-
vat či se dále vzdělávat. Prak-
ticky by se dalo říct, že teprve 
konec července ujistil všechny 
o skutečnosti, že finance pote-
čou, programy budou spuště-
ny a rozvoj české ekonomiky 
a potažmo hospodářství bude 
hojně podporovaný. 

Tři největší vyhlášeny
Kromě stovek miliard prou-

dících do podnikání bylo schvá-

leno 24 operačních programů. 
Svou podstatou a také finanč-
ním zatížením jasně vedou 
tématické operační programy, 
které spolkly téměř 80 procent 
z celkového rozpočtu. Více než 
dvacet miliard euro putuje 
do osmi operačních progra-
mů (OP), z nichž největší jsou 
OP Doprava, Životní prostředí 
a Podnikání a inovace. Všechny 
tři zmíněné již byly spuštěny. 
Další operační programy budou 
zahájeny postupně, v posled-
ních měsících letošního roku 
by mohl být zahájen OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 

Staronový Rozvoj vede
Není jistě od věci zmínit 

novinku, která přispěla k rych-
lejšímu a méně nákladnějšímu 
způsobu vyplňování žádostí. 
Minulé období bylo výrazně 

zatíženo zbytečnou administra-
tivou, kterou měl nahradit, ale-
spoň co se OPPI týče, program 
e-Account. Elektronický účet 
byl možná přijat s obavami, ale 
dnes se ukazuje, že obavy byly 
liché. Jak potvrdil ředitel cen-
trální pobočky CzechInvestu 
Roman Čermák, za šest měsíců 
fungování účtu bylo přijato již 
1.600 žádostí do pěti programů 
OPPI. Jen do programu Rozvoj, 
mimochodem patřícího mezi 
nejoblíbenější, se sešlo o třeti-
nu více přihlášek než v minulém 
období. Podle čísel agentury to 
bylo více než 600 registračních 
žádostí v celkové výši dotací pět 
miliard korun. 

Ryby a pivo za miliardy
Nové operační programy 

přinesly také neotřelé možnos-
ti v podávaných projektech. 
Jak informuje deník Hospo-
dářské noviny, dotace mohou 
s úspěchem získat jak pro-
jekty zaměřené na degustaci 
piva, tak také sporné projekty 
typu nevyužitých cyklostezek. 
Nicméně pokud bude daný 
projekt obhájen, tak dotacím 
nic nestojí v cestě. Mezi novin-
kové programy patří jistě OP 
Rybářství, který již jen svou 
samotnou existencí vzbuzuje 
nemalou pozornost. Za sedmi-
leté období může odvětví pro-
dukčního rybářství získat až 
jednu miliardu korun. Výrazný 
zájem žadatelů potvrdil i Pro-
gram rozvoje venkova, který 
v prvním kole přijal celkem 
1.326 projektů. Největší zájem 
byl o opatření modernizace 
zamědělských podniků a nej-
více žádostí, 341, přijal Regio-
nální odbor SZIF v Brně. 

Hlavní dokument schválen, miliardy potvrzeny

[mat]

Regionální kancelář CzechInvestu ve Zlíně 
změnila vedení. Ve vedoucím postu je od 
srpna letošního roku Marianna Vítová, kte-
rá vystřídala dosavadního ředitele regio-
nální pobočky Martina Kobzáně. 

Po absolvování VŠE v Praze, Fakulty mezi-
národních vztahů, nastoupila do regionální 
pobočky CzechInvestu ve Zlíně na pozici regio-
nální projektové manažerky. Personální změny 
ve zlínské pobočce byly většího rozsahu, v sou-
časnosti tak původní dlouhodobou neměnnou 
strukturu reprezentuje pouze Marianna Vítová. 
„Chod zlínské pobočky však poběží v již nastave-
ných liniích a dál bude samozřejmě pokračovat 
také spolupráce s regionálními partnery,” oko-
mentovala své další působení nová ředitelka.

Zlínský CI vede žena
E-learningový kurz s názvem Řízení a admi-
nistrace projektů již od 1. srpna přijímá nové 
uchazeče. Jeho úspěšným zakončením získají 
účastníci nejen potřebné vědomosti k přípravě 
projektů v programovém období 2007 - 2013, 
ale i osvědčení o absolvování. Další informace 
na http://zlin.elearningove-kurzy.cz.

Kurz zahájen

www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

Červenec byl pro Českou republiku a hlavně pro tisíce pod-
nikatelů a drobných živnostníků ve znamení vítězství. Tvrdý 
boj s evropskými úředníky skončil úspěšně, když ministr pro 
místní rozvoj Jiří Čunek představil schválenou verzi Národní-
ho strategického referenčního rámce. Česká republika se tak 
zařadila úspěšně do kolotoče čerpání finančních prostředků 
z evropských fondů v programovacím období 2007 až 2013.

V následujícím sedmiletém programovém 
období by mohly obce a města Zlínského kra-
je získat z unijních peněz miliardy korun. Jak 
uvedl deník Dnes, v plánu je rozdělení zhruba 
devíti miliard a nejvíc, 1,2 miliardy, má pokrýt 
potřeby statutárního města Zlína. 

Miliardy pro Zlínský kraj

[mat]

[mat]

zdroj: deník Dnes[mat]
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Výtah
z úplného 
znění
OPD

Název programu: Operační program Doprava 
Řídicí orgán: Ministerstvo dopravy ČR
Forma podpory: nevratná přímá pomoc až do výše 85 % uzna-
telných nákladů projektu
Vyhlášení výzev: 9. 7. 2007
Počátek příjmu žádostí:  9. 7. 2007 
Ukončení příjmu žádostí:  30. 6. 2015
Finanční alokace programu: cca 160 mld. Kč (5,774 mld. EUR)
Typ žadatele: vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci 
drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překlá-
dacích mechanismů u multimodální dopravy

Operační program Doprava 
Modernizace a rozvoj železničních tratí TEN-T včetně železnič-
ních uzlů
Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 
Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, 
zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů
Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T 
a mimo TEN-T
Obecně zlepšování kvality dopravy a ochrany životního pro-
středí z hlediska problematiky dopravy

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Podporované oblasti - prioritní osy

Typy podporovaných projektů: modernizace tranzitních koridorů, pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T, modernizace roz-
hodujících železničních uzlů na síti TEN-T, rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požado-
vaných parametrů, realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví

▪

1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T

www.opd.cz, www.mdcr.cz www.opd.cz, www.mdcr.cz

P.R.

Společnost TIGRIS disponu-
je jako jediná ve Zlínském kraji 
nejmodernější technologií spo-
lečnosti Konica Minolta, stro-
jem Bizhup PRO C6500eP. Ten 
je určen právě pro profesionální 
produkční tisk v množství, které 
nebylo doposud možné ve zlín-
ském regionu za rozumné ceny 
tisknout. 

Nepříjemný efekt odstraněn
Firma TIGRIS dokáže vytisk-

nout materiály v kvalitě nero-
zeznatelné od klasického ofse-
tového tisku, ovšem se všemi 
výhodami tisku digitálního. Této 
kvality firma dosahuje nejen 
díky špičkové technologii, ale 
i svými mnohaletými zkušenost-
mi právě v oblasti ofsetového 
tisku. Pro dosažení požadova-
né kvality využívá technologie 
známé z klasických tiskařských 
provozů, jako je kontrola barvy 
u každého výtisku zabudova-
ným denzitometrem či správné 
změření barevných prostorů 
na různých materiálech. Stabi-
lita je kromě měření zajištěna 

robustností tiskové jednotky. 
Teprve kombinací všech těchto 
faktorů je dosaženo požado-
vaného výsledku, tedy vysoké 
kvality tisku bez nepříjemného 
efektu elektrografického lesku, 
známého z klasických kopírek 
a digitálních tiskáren. Samo-
zřejmostí je rovněž možnost 
dalšího bezproblémového kni-
hařského zpracování či doplň-
kových povrchových úprav. 

Vizitky, učebnice i zpěvníky
Technologii je možno využít 

nejen pro tisk malorozsaho-
vých zakázek, jako jsou vizitky, 
pozvánky, diplomy či novoro-
čenky, ale zejména pro tisk veš-
kerých známých tiskovin, jako 
jsou katalogy, letáky, kalen-
dáře, výroční zprávy, firemní 
noviny, technické dokumenta-
ce, manuály, učebnice, zpěv-
níky, prezentace atd. To vše je 
samozřejmě možné vytisknout 
pouze v potřebném nákladu 
a dotiskovat s požadovanými 
změnami třeba hned druhý 
den. Zkrátka každý může při-

způsobit obsah svých tiskovin 
rychle se měnícím podmínkám 
a přitom nevyhazovat peníze 
za tisk nepotřebného množství 
tiskovin, které zastarají rychleji 
než se spotřebují. Navíc na roz-
díl od klasického ofsetového 
tisku zde může být každý kus 
originál, což řeší zejména jazy-
kové a cenové mutace, číslová-
ní, různé varianty tiskoviny dle 
určení atd. 

Celý katalog? Zbytečné
Proč tisknou všem zákazní-

kům stejný rozsáhlý katalog, 
když mnohé z nich zajímá jen 
jeho určitá část. Jinými slovy 
můžeme PERSONALIZOVAT. 
Díky tomu, že se jedná o tech-
nologii digitální, je tisk běžných 
zakázek takřka okamžitý.  Ihned 
po vytištění lze zakázku dále 
zpracovávat. Tato technologie 
je v nákladech desítek až sto-
vek kusů cenově výhod-
nější než klasický 
ofsetový tisk. 

V případě, že je pro zákazníka 
výhodnější tisknout náklad vyš-
ší, využívá firma TIGRIS klasické-
ho ofsetového tisku, se kterým 
má třináctileté zkušenosti. 

Závěrem lze tedy konstato-
vat, že využitím digitálního tisku 
mohou firmy pružně reagovat 
na změny informací, které chtě-
jí sdělit zákazníkům ve svých 
tiskovinách či mohou minima-
lizovat skladové zásoby svých 
tiskovin, mnohdy tištěných na 
dlouhou dobu dopředu. Dále 
mohou zkrátit čas mezi roz-
hodnutím o obsahu tiskoviny 
a jejím fyzickým obdržením 
a přizpůsobit tak obsah svých 
tiskovin konkrétním zákazní-
kům či skupinám.

Telefon: 577 688 122
E-mail: digitisk@tigris.cz

Digitální malonákladový barevný tisk ve Zlíně
Od září mohou firmy ve Zlínském kraji využít jedinečné možnosti tisku 
svých propagačních materiálů či manuálů v malém množství, přitom 
však za příznivou cenu a ve vysoké kvalitě. Novinku ze světa malonákla-
dového tisku představuje zlínská reklamní a polygrafická společnost 
TIGRIS, která už třináct let poskytuje profesionální tiskařské a reklamní 
služby firmám nejen ve Zlínském kraji.

www.tigris.cz [Ing. Pavel Maňásek]

Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy, na modernizaci a odstraňování závad na sil-
nicích I. třídy a na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy, dále projekty zaměřené na budování obchvatů 
a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě, projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhranič-
ních a citlivých oblastech, projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy aj.

▪

4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

evropská unie evropská unie

99/2007www.firemnipartner.cz



evropská unie

Inovace nové INOVACE
Cílem programu je podpora 

realizace projektů zaměřených 
na zvýšení technických a užit-
ných hodnot výrobků a služeb 
či zvyšujících efektivnost proce-
sů výroby a poskytování služeb 
nebo zavedení pokrokových 
metod řízení. V novém pro-
gramovacím období bude na 
dosavadní program INOVACE 
navazovat program se stejným 
názvem, který je už široké pod-
nikatelské veřejnosti známý. 
Program prodělá celou řadu díl-
čích i významnějších změn, kte-
ré odráží jeho postavení v rámci 
OPPI a tomu odpovídající alo-
kaci i získané praktické poznat-
ky a zkušenosti z uplynulého 
programovacího období.

Kdo je EVAT
Společnost Evektor - Aero-

technik, a. s. (EVAT), byla založe-
na v roce 1999 jako dceřinná 
společnost EVEKTOR, s. r. o. 
V současnosti přední výrob-
ce civilních letounů v České 
republice zaměstnává téměř 
260 pracovníků. Hlavním před-

mětem podnikání EVAT je 
výroba, údržba a prodej letec-
ké techniky, ale primárním 
výrobním programem je pro-
dukce ULL (ultra lehká letadla), 
a to typu Eurostar a SportStar. 
Drtivá většina letounů je pro-
dávána zahraničním odběrate-
lům. V rámci předmětu činnosti 
vývoj a výzkum probíhají práce 
na nových letadlech vyšší kate-
gorie (certifikovaná), což je čtyř 
až pěti místný letoun VUT100 
Cobra a malý víceúčelový 
dopravní letoun EV-55 Out-
back (9 – 14 místný). Podnik je 
držitelem několika certifikátů 
jako například ISO 9001:2000 
a JAR 21Subpart G.

Program na webu
„Oslovila nás nabídka pro-

gramů v rámci OPPP na strán-
kách agentury CzechInvest, 
kde jsme se dozvěděli o vyhla-
šovaných programech a jejich 
podmínkách,” upřesnil počátek 
dotačního procesu Josef Mar-
tinák, ředitel střediska Nové 
projekty. Po zvážení všech pro 
a proti padlo nakonec kladné 

rozhodnutí pro realizaci žádos-
ti a celého projektu vlastními 
silami. „Náš projekt navazuje 
na vývoj letounu VUT100. Pro-
jekt vývoje řídila společnost 
EVEKTOR a EVAT na tomto 
projektu spolupracoval. Logic-
kým pokračováním vývoje bylo 
zahájení prací na náběhu séri-
ové výroby nového letounu,” 
vysvětlil podrobněji situaci na 
počátku Martinák.

Načasování? Ideální
V listopadu roku 2004 pro-

běhl oficiální vzlet prvního 
prototypu VUT 100 Cobra. 
„Vzápětí jsme se seznámili 
s programem INOVACE, kde 
jednou z podmínek bylo dispo-
nování funkčním prototypem, 
takže došlo k téměř ideálnímu 
načasování. Mezitím došlo 
v rámci vývoje letounu VUT100 
Cobra k sestrojení a záletu dru-
hého funkčního prototypu, 
tentokrát s výkonnější motoro-
vou jednotkou,” dodává Josef 
Martinák. Práce na žádosti 
byla zahájena v polovině led-
na roku 2005 pracovníky úse-
ku Nové projekty. V polovině 
března téhož roku byla žádost 
předána do regionální kance-
láře CzechInvest a rozhodnutí 
o přijetí projektu společnost 
obdržela počátkem října. „Vel-
kou pozornost při zpracování 
žádosti jsme věnovali studii 

proveditelnosti, která svým 
rozsahem byla časově nejná-
ročnější,” potvrzuje problé-
movou část Martinák. Projekt 
je zpracován na léta 2005 až 
2008, takže jeho realizace ještě 
stále probíhá.

Nepatříme mezi MSP
Nové programy lákají 

téměř každý podnik. Ovšem 
vyjma těch velkých, ke kterým 
se společnost EVAT již stačila 
zařadit. S více než dvěma sty 
zaměstnanci totiž nesplňuje 
podmínky malého a středního 
podniku, a tak je pro ni většina 
spuštěných programů tabu. 
Přesto ale věří, že z dotační-
ho koláče jim bude dopřáno. 
„Řešíme problém výrobních 
prostor, takže v tomto smě-
ru se upírá naše pozornost, 
bude ale záležet na podmín-
kách programů, které se tou-
to oblastí zabývají,” konsta-
tuje situaci Martinák. Účast 
v projektu INOVACE přinesla 
podniku mnohé zkušenosti 
a pochopitelně zvýšení kon-
kurenceschopnosti. „V rámci 
přípravných prací jsme se 
zúčastnili akcí pořádaných 
OHK Uherské Hradiště a RK 
CzechInvest Zlín. Při zpraco-
vání žádosti jsme navíc často 
jednali s pracovníky zlínské 
pobočky CzechInvestu,” uzaví-
rá Josef Martinák.

Případová 
studie

Popis

Evektor-Aerotechnik - Zavedení sériové výroby řady letounu VUT 100

Představujeme další úspěšný projekt, tentokrát z programu INO-
VACE, kterého se účastnilo v minulém programovacím období 
více než tři sta českých firem. Pouhá stovka však prošla do dalších 
kol a v současné době je ukončeno 12 projektů. Ve Zlínském kraji 
bylo vyřazeno z více než dvaceti projektů třináct a ty, které uspěly, 
se dále realizují. Projekt z programu INOVACE má na svém kontě 
akciová společnost EVEKTOR - AEROTECHNIK s letounem VUT 100.

Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006
Priorita Rozvoj konkurenceschopnosti podniků
2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb, program Inovace

Název projektu
Zavedení sériové výroby řady letounu VUT 100

Finance
Celkové náklady - 21.836.000 Kč, uznatelné náklady (UN)  

     18.360.000 Kč, výše dotace - max. 46 % UN, tj. 8.445.000 Kč

▪
▪

▪

▪

Název programu

rychlost reakce pracovníků regionální kanceláře CzechInvest 
při odstraňování administrativních nedostatků u předáva-
ných protokolů

časová náročnost zpracování žádosti

časová prodleva od podání žádosti po připsání dotace na účet

náročné zpracování žádosti

Klady a zápory realizace projektu

[mat]www.evektor.cz
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CzechTrade

18. 9. 2007, Zlín
Irský business den
Odborný seminář o exportních pří-
ležitostech českých firem v Irsku za účasti 
obchodního rady irského velvyslanectví .

19. 9. 2007, Zlín
Konzultační den Irsko
Konzultační den s ředitelkou zahraniční 
kanceláře v Dublinu navazující na irský 
business den.

9. 10. 2007, Zlín
Rakouský business den
Odborný seminář o exportních příležitos-
tech českých firem v Rakousku.

10. 10. 2007, Zlín
Konzultační den Rakousko
Konzultační den s ředitelem zahraniční 
kanceláře ve Vídni.

Deset let existence má za sebou agen-
tura CzechTrade, která se specializuje 
na podporu  obchodu českých firem. Za 
tu dobu vybudovala přes třicet zahra-
ničních kanceláří ve významných regio-
nech světa a od roku 2005 rozšířila své 
působení do všech krajů v republice 
formou regionálních zástupců.

V minulém roce agentura zprostřed-
kovala českým exportérům obrat přesa-
hující tři miliardy korun, což byl dvojná-
sobek oproti roku 2005. K úspěšnému 
tažení nemá daleko ani tento rok, kdy jsou 
zaznamenány již dvě miliardy za úspěšné 
zakázky českých vývozců. 

Zmiňme ale krok, kterým bylo zřízení 
tzv. regionálních exportních míst v jed-
notlivých krajích. Tento počin se ukázal 
jako velmi účinný, neboť v průběhu rea-
lizace projektu začal významně stoupat 
zájem českých firem o asistenční služby 
zahraničních kanceláří a narostl i počet 
uzavřených zakázek. Regionální exportní 
manažeři mají na starost firmy ve svém 
kraji, kterým doporučují země či oblas-

ti pro další firemní rozvoj. Dále pořádají 
četné semináře, nicméně velmi populární 
jsou i tzv. Konzultační dny, kdy se firma 
setká s ředitelem zahraniční kanceláře 
a celou hodinu diskutují o problematice 
exportních možností.

 Každé regionální exportní místo (REM) 
má ve svém portfoliu více než 200 oslove-
ných firem, což je při počtu 13 REM značný 
objem. Výběrové řízení na vytvoření jed-
notlivých pracovišť REM v krajích vyhrála 
Hospodářská komora ČR, která zabez-
pečuje potřeby a zázemí pro pracovníky 
agentury CzechTrade.

Akce CzechTrade

www.czechtrade.cz

www.ohkuh.cz

www.czechtrade.cz

OHK 
Uherské 
Hradiště

komory

Obchodní a hospodářská komora 
Uherské Hradiště nabízí podnikatelům 
bezplatnou službu, která je zaměřena na 
metodickou pomoc při přípravě a zpra-
cování projektových záměrů, na jejichž 
základě je možné žádat o dotaci. Zdarma 
poskytuje informace o možnostech zís-
kání dotace ze strukturálních fondů EU, 
o aktuálně vyhlášených výzvách z jednot-
livých programů podpor či konzultace se 

žadateli při vyplňování a podávání žádostí. 
Dále komora bezplatně pořádá odborné 
semináře a workshopy, zaměřené na pro-
blematiku strukturálních fondů EU. V rám-
ci této aktivity se v září  uskuteční seminář 
specializovaný na Evropský sociální fond 
a na říjen je připraven seminář zamě-
řený na Regionální operační program. 
Akce probíhají na OHK Uherské Hradiště 
v Centru celoživotního vzdělávání - areál 
bývalých Kasárna. Vzdělávací akce podpo-
řil krajský úřad ve Zlíně v rámci projektu 
SROP 3.3 - Partnerství pro novou strategii 
Zlínského kraje. V případě zájmu o vyti-
pování možných forem podpory pro váš 
podnikatelský záměr a o pomoc se zpra-
cováním projektového záměru kontaktuj-
te projektovou manažerku OHK Uherské 
Hradiště, Ing. Radku Machalovou.

Telefon: 572 503 823
 E-mail: machalova@ohkuh.cz

Dotační poradenství pro podnikatele

www.ohkuh.cz

Cílem druhého ročníku kampaně Přijmi 
a vydej je zvýšení motivace lidí k lepším 
návykům v oblasti stravování a pohy-
bové aktivity. Kampaň navazuje na pro-
gramy Světové zdravotnické organizace 
a vyhlašují ji Ministerstvo zdravotnictví, 
Potravinářská komora a Státní zdravot-
ní ústav. Soutěž byla zahájena 1. srpna 
a potrvá do konce října. 

Nadměrnou hmotností trpí více než 
polovina české populace.

Přijmi a vydej 2007

[mat]

OHK ve Zlíně pořádá seminář s názvem 
Úvěrové a záruční programy pro malé 
a střední podniky. Aktuální programy 
podpory představí zástupci ČMZRB dne 
19. září od 10.00 do 12.30 hod. Akci hos-
tí Podnikatelské inovační centrum Zlín, 
23. budova v bývalém areálu Svit. Účast 
na semináři je zdarma, bližší informace 
obdrží zájemci na tel. 573 776 001 či na 
emailu: info@ohkzlin.cz.

Úvěrové programy 

www.ohkzlin.cz

www.szu.cz, www.foodnet.cz

Deset let podpory českého exportu

[mat] [mat]
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Energie

Akce pro 
specialisty

9. - 10. října 2007, Kroměříž
Podpora ekoenergetického rozvoje 
malých a středních podniků
Cílová skupina: energetici a manažeři 
malých a středních podniků
Kontakt: Energetická agentura Zlínského 
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22, 
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943 
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz

15. - 16. října 2007, Valašské Klobouky
Podpora ekoenergetického rozvoje 
v průmyslu
Cílová skupina: energetici a manažeři 
Místo konání: Hotel Jelenovská
Kontakt: Energetická agentura Zlínského 
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22, 
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943 
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz

Podpora ekoenergie

září 2007 - leden 2008, Zlín
Ruština pro začátečníky
Čas: každé úterý, 9.00 - 16.00 hodin
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky, 
U Tescomy 245
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r.o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz

září 2007 - leden 2008, Zlín
Španělština pro začátečníky
Lektor: Marie Konečná
Čas: každé pondělí, 9.00 - 16.00 hodin
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky, 
U Tescomy 245
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r.o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz

25. září 2007, Zlín
Firemní komunikace, asertivita, 
předcházení konfliktů
Lektor: PhDr. Jaromír Floryk
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky, 
U Tescomy 245
Čas: 9.00 - 16.00 hodin
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r.o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz 

25. - 27. září 2007, Rožnov p. Radhoštěm
22. Pečenkovy epidemiologické dny
Organizátor: Krajská hygienická stanice ZK 
Místo konání: Hotel Relax
Kontakt: MUDr. Jana Hošková
Telefon: 602 156 923, 571 498 046
Informace: www.khszlin.cz

26. září 2007, Vsetín
Rozvoj osobnosti I
Místo konání: Horní náměstí 3, Vsetín 
(Maštaliska)
Kontakt: Dolní náměstí 1356, Vsetín
Telefon: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

27. září 2007, Zlín
Řízení a organizace výroby
Lektor: Ing. Jan Černý, Ph.D.
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky, 
U Tescomy 245
Čas: 9.00 - 16.30 hodin
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r.o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: 
www.comercio.cz

2. října 2007, Vsetín
Finanční management
Místo konání: Horní náměstí 3, Vsetín 
(Maštaliska)
Kontakt: Dolní náměstí 1356, Vsetín

Telefon: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

2. - 3. října 2007, Uherské Hradiště
Konference - Problematika řešení 
mimořádných událostí a krizových 
situací v regionech 
Pořadatel: Ústav RVC v Uherském Hradišti 
Fakulty technologické UTB ve Zlíně
Předseda: PaedDr. Ing. Jan Zelinka
Místo konání: Reduta 
Kontakt: Symma spol. s r. o., Brno 
Telefon: 549 123 256
Informace: www.symma.cz

16. října 2007, Vsetín
Rozvoj osobnosti II
Místo konání: Horní náměstí 3, Vsetín 
(Maštaliska)
Kontakt: Dolní náměstí 1356, Vsetín
Telefon: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

Semináře a akce pro specialisty
[mat]

Mzdy 
a právo 20. září 2007, Zlín

Nový zákoník práce - pracovní právo
Lektor: JUDr. Bohuslav Šauer
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

26. září 2007, Zlín
Zákoník práce pro mzdové účetní 
a personalisty 
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt 

Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

4. října 2007, Zlín
Přehled právních předpisů BOZP
Lektor: Ing. Jiří Ondříšek
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava

Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

Personalistika, mzdy a právo

[mat]

[mat]

do diáře
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Inzerce

Úspora
firemních 
nákladů

Struktura nákladů
Předtím, než začneme s úva-

hami o nákladové optimalizaci 
a jejich snižování, musíme si 
vyjasnit otázku, jaká je struk-
tura našich nákladů a jakými 
položkami je tvořena. Každá 
společnost v každém odvětví 
má jinou strukturu nákladů, 
a pokud chceme s optimalizací 
uspět, musíme se zaměřit na tu 
část, kde jsou úspory možné. 
U společností s vysokým podí-
lem automatizovaných operací 
bude asi obtížné hledat úspory 
v mzdových nákladech výrob-
ních dělníků. Snaze o zvýšení 
výkonnosti firmy musí v první 
řadě předcházet správné zacíle-
ní našeho úsilí. Poté dokážeme 
identifikovat pomůcku, která 
nás dokáže k vysněnému zvý-
šení výkonnosti navést.

Průmyslové inženýrství 
Jedním z efektivních 

nástrojů vedoucím ke snižo-
vání nákladů je průmyslové 
inženýrství (PI). V situacích, 
kdy máme ve firmě výrobu 
náročnou na manuální opera-
ce, sestávající s mnoha různých 
úkonů a vyžadující široké spek-
trum pomůcek a nářadí, jsme 
firmou, kde je aplikace PI velmi 
vhodná. Pokud nás navíc trápí 
plýtvání, prostoje, nepořádek, 
špatná komunikace a návaz-
nost operací, je tento nástroj 
pro efektivní chod naší společ-
nosti, přímo nepostradatelný. 
Co to tedy ono průmyslové 
inženýrství vlastně je? PI je 
uznávaný vědecký obor, který 
se zabývá efektivním řízením 
systému zaměřených na výro-
bu a služby. Systémy PI v sobě 

integrují lidi, informace, stro-
je, energie, materiál a procesy 
v rámci celého životního cyk-
lu výrobku, služeb nebo pro-
gramu. PI v těchto systémech 
podporuje dosažení vysokého 
výkonu, vysoké produktivity, 
plnění plánu a řízení nákladů. 
Jde zkrátka o onu efektivnost 
a plynulost bez prostojů a plýt-
vání u všech procesů v rámci 
organizace. Když se naučíme 
dělat věci lépe, rychleji a kva-
litněji, k čemuž nám nástroje PI 
napomáhají, dokážeme ušet-
řit práci a energii lidí, kterou 
můžeme využít jinde.

Cena činností a produktů
Snižování nákladů je čin-

ností velmi specifickou, u které 
se neobejdeme bez hledání 
příčin vzniku nákladů a hledání 
vazeb mezi jednotlivými pod-
nikovými výkony. Současné 
podniky jsou samy o sobě tak 
složitými organismy, že velká 
část manažerů často rezignu-
je na snahu poznat všechny 
detaily činností, které v podni-
ku probíhají a často ani nemá 
představu, jaké náklady jsou 
s těmito činnostmi spojeny. 
Stačí si položit jednoduché 
otázky: „Jaké jsou celkové 
náklady na tento výrobek?“, 
„Kam až můžu snížit cenu, aby-
ch neprodělal?“, „Co se stane 
změnou pracovního postupu?“ 
nebo „Je vhodné investovat do 
nového stroje?” Celá řada spo-
lečností často není schopna 
nalézt na tyto otázky přesné 
odpovědi. Nemají nástroj, který 
by jim ukázal, kolik stojí jednot-
livé podnikové činnosti. Když si 
v těchto případech špatně oce-
ním své výrobky nebo služby, 
může se stát, že budu záměrně 
vyhledávat a přijímat proděleč-

né zakázky a odmítat ziskové 
jen proto, že nemám správné 
informace o skutečných nákla-
dech. Nástroj, který dokáže dát 
manažerovi odpovědi na řadu 
otázek, které souvisí s nákla-
dy a ukazuje cesty k náklado-
vé optimalizaci ale existuje 
- jedná se o metodu Activity-
Based Costing. Tento moderní 
manažerský nástroj dokáže dát 
uživateli do rukou nástroj, který 
zcela změní jeho pohled na fir-
mu a odhalí skutečné náklady 
činností, místa plýtvání a mís-
ta, kde vzniká zisk.

Jak využít manažerské 
nástroje k dosažení úspěchu 
a zvýšení výkonnosti 

Otázka na závěr zní: „Jak 
můžu tyto nástroje efektivně 
využít a dosáhnout tak cílů, 
kterých si od jejich použití sli-
buji?“ Zde je třeba připome-
nout, že žádný z těchto nástro-
jů nezlepší výkonnost firmy 
sám o sobě. Tyto nástroje nám 
pouze dávají do rukou pro-
středek k dosažení našich cílů. 
Stejně tak jako investice do 
nového informačního systému 
mi bez správného využití nic 
nepřinese, tak také plný efekt 
z moderních manažerských 
metod a nástrojů docílím jen 
manažerskou akcí, kterou na 
základě informace získané 
pomocí těchto produktů uči-
ním. Např. změnou cenové 
politiky nebo změnou procesů. 
Správná manažerská rozhod-
nutí, činěná nikoliv na základě 
odhadu nebo intuice, ale na 
základě správných, dostup-
ných a přesných informací, 
jsou hlavičkou toho správného 
hřebíku, který dokáže nastar-
tovat podnikání k dalšímu roz-
květu a prosperitě.

Jak zvýšit výkonnost firmy cestou snížení nákladů

Neustále rostoucí tlak konkurence nutí firmy k úvahám, kde 
najít úspory nákladů a výrobních prostředků, které jim umož-
ní v konkurenci obstát. Tradiční metody jednoduchého omezo-
vání výdajů s sebou nesou riziko zhoršení kvality a parametrů 
výrobku nebo služby, omezování služeb pro zákazníky nebo 
zhoršení image firmy, což v důsledku může firmu významným 
způsobem poškodit. V současné době existuje řada vyspě-
lých manažerských a ekonomických technik a nástrojů, kte-
ré dokáží ukázat cesty k nákladové optimalizaci a zvýšení 
výkonnosti podniku. Jaké možnosti tedy současnost nabízí?

[Ing. Boris Popesko, Ph.D.]www.optimicon.cz

vzdělávání
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Prodej

Rožnov p. Radhoštěm
 Jezdecký areál s veškerým 

zázemím pro chov koní, 
s restaurací a s bytovými jed-
notkami (4 x 3+1, 2 x 2+1 a 1x 
1+1). Krytá jezdecká hala o vel. 
756 m2, sklady, garáž, výběhy 
pro koně, sklep s vodárnou. 
Pozemek 18 700 m2.
Cena: 15.000.000 Kč
Tel.: 724 100 135

realitní servis

Inzerce

Mikulčin Vrch (Vyškovec)
Rekreační zařízení, Bílé Karpaty v blízkosti slovenských hranic. 
Restaurace s terasou (38 míst), bar, kuřárna (20 míst), kuchyně, 
10 pokojů s kapacitou 51 lůžek. Soc. zařízení na každém pokoji, 
nová okna a nábytek ve všech pokojích. Garáž 47 m2, ohniště, 
kiosek s občerstvením + venkovní posezení. Venkovní bazén, 
víceúčelové hřiště. U chaty vlek, délka cca 300 m. V ceně je zahr-
nuto veškeré vybavení, zřizovací předměty, vybavení kuchyně 
a baru. Dvě vlastní studny s pitnou vodou.
Cena: 13.250.000 Kč
Tel.: 724 670 552

Otrokovice
Vilka 10+1 vhodná ke 
komerčním účelům, IS 
všechny, vytápění pomo-
cí páry. Zastavěná plocha 
212 m2, využitelná plocha 
400 m2, zahrada 1 616 m2. 
Dvě koupelny, 4x WC, terasa 
16 m2. Podsklepeno, garáž. 
Rekonstrukce v r. 1997 – el. 
rozvody, omítky, radiátory 
v 1. NP a přístavba.
Cena: na dotaz
Tel.: 724 620 132

Kroměříž
Prodej bytového domu 
u centra. Po rekonstrukci, 
s restaurací pro cca 60 hostů 
se zařízením včetně kuchy-
ně. Ve sklepních prostorách 
je kompletně zařízený bar 
s hernou. Dům má 3 bytové 
jednotky s balkonem či tera-
sou. Celková plocha 446 m2. 
Ihned volný.

Cena: 4.950.000 Kč
Tel.: 724 100 139

Rožnov p. Radhoštěm
Luxusní komerční nemovitost, 
asi 100 m od centra lázeňského 
města v lukrativní lokalitě, po 
rekonstrukci, 2 NP, užitná plo-
cha 260 m2, přilehlé pozemky 
650 m2, parkování u objektu.  
Budova je plně obsazena pro-
nájmem.
Cena: 6.200.000 Kč
Tel.: 724 100 135

Uherské Hradiště
Prodej zavedené restaurace 
v centru Uherského Hradiš-
tě. Zařízeno stylovým ná-
bytkem. Minutková kuchyně, 
kapacita 45 - 50 míst, celková 
plocha včetně skladu 200 m2. 

Cena: 1.000.000 Kč + nájem 
z nebytových prostor
Tel.: 603 229 506

Věžky
Prodej zděné haly bývalé 
kovovýroby včetně zázemí 
a budovy bývalé kotelny 
s celkovou plochou pro 
výrobu 890 m2. Poslední 
rekonstrukce: 1988, celková 
plocha: 1 418 m2, užitná plo-
cha: 890 m2, výroba a skla-
dy: 1  020 m2, kancelářská 
plocha: 180 m2, stav objektu 
je dobrý.
Cena: 2.500.000 Kč
Tel.: 603 273 456

Otrokovice
Prodej jednopodlažního 
objektu fungujícího jako 
autoservis, žádaná lokalita 
vedle vlakového nádraží 
ve výrobním areálu, který 
je oplocen a s nepřetržitou 
strážní službou. Poslední 
rekonstrukce v roce 2006. 
Celková plocha je 260 m2, 
užitná plocha 211 m2, kan-
celářská plocha 15 m2.
Cena: 4.000.000 Kč
Tel.: 603 273 456

1� 9/2007 www.firemnipartner.cz
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v 10:00

aktuální zpravodajství ze Zlínského kraje
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204 bytové
jednotky

NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ

NA VELIKOSTI

ZÁLEŽÍ

I. etapa k nastěhování


